
URTEAN ZEHARREKO XXX. DOMEKEA  /A 
 
Sarrera-oharra 
 Agur, senideok: ondo etorri! 
 Urtean zeharreko 30garren domekako liturgia ospatuko dogu urriaren azken 
domeka honetan, [gure hainbat familietako hildakoak gogoratuz (euren artean 
Martin Olazar, abadea)]. 
 Eta Liturgia honek paregabeko erregaloa egingo deusku zera gogoratzean:  
Jainkoak aparteko begiramena deutsela ahulei, ezinduei, baztertuei, gitxituei...; 
eta euren ondoan eta euren laguntzaile jarten garanean, Jainkoa bera maitatzen 
dihardugula. 
 Poztu gaitezan, ba, maitasunera eta behartsuen alde egotera deituak izateaz, 
eta ospatu daigun hau senidetasunean. 
 
Sarrera abestia 
Aita baten semeok / sinismen bakar bat dogunok / 
anai artean batu garanok / 
kantuz gatoz / kantuz zugana, Jauna. 

— Seme gara, bai, baina seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, heldu nahi dogu. 

 
DAMU-OTOITZA 
 Ez eta gara jainkozaleegiak geure beharrizanetan, baina ez hainbeste behar-
tsu-zale edo hareen ongile eta laguntzaile? Damutu gaitezan: 
 —Jesus Jauna: maiteen behartsuak zenduzana, erruki, Jauna! 
 —Jesus Jauna: Jainkoaren errukia irakasten eta isurten zenduana, Kristo, 
erruki! 
 —Jesus Jauna: behartsuenen ondoan gura gaituzuna, erruki, Jauna! 
 
1. Irakurgaia 
 Jainkoa ezagutzeko, maitatu egin behar da. Eta Jainkoa maitatzea arriskutsua 
da, behartsuenen egoerara begira jarten gaitulako. Eta zelan ahaztu (horixe egin 
behar da-ta!) norberaren beharrizan eta nahikeriekaz? 
 
Erantzun-salmoa 

 
2. irakurgaia 
 Zelango goralpenak egiten dauzan apostoluak tesalonikar kristau alkarteari 
buruz. Ea eurengandik ikasten dogun! Entzun daiguzan berbok arretaz. 
 
 
 
Ebanjelioa 
 Zirikatzailea da Jesus, gero, eh? Geure guraritxoetan oinarrituz, Jainkoak ze-
langoak gura gaituan esango deusku. Egin deiogun harrera on. 
 
ESKARIAK 
 Jainkoaren maitasuna behartsuenen alde jartetik daukagu deia; zuzendu dei-
oguzan eskari arduratsuak: 
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 —Eliz-amaren alde: behartsuenen alde egon ahal izan daiten, sustatu daian 
"Caritas" eliz-alkarte guztietan, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Gure artera egoera hobe eta duinago baten bila etorri jakuzanen alde: 
duintasunez eta lagun lez ondo esan dakien, eta alkartasun giroa sortzen ahale-
gindu gaitezan, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Ahaltsuenek errukiz eta alkartasunaz begiratu deieen behartsuei, eta ha-
reen aldeko egintzetan eskuzabal jokatu daien, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Jainkoagana joten ikasi daigun; hau da: ha geure esanetara jarteko asmo-
tan barik, haren berbea entzuteko, haren bihotz-taupadak geuretzeko, eta haren 
bihozkortasuna gure ingurura isurteko, eskatu deiogun Jaunari. 
 —Eukaristia ospatzeko alkartu garanon alde: agindurik handiena ezin daite-
kela kontuan hartu, txikienengana begira baino, geure bizitzan gauzatzen ahale-
gindu gaitezan, eskatu deiogun Jaunari. 
 Jainko errukitsua: zuganako dogun maitasuna, behartsuenenganako erruki 
eta alkartasunean gauzatu ahal izan daigula. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.  
—Amen. 
 
 
Jaunartzeko abestia 
 
Hemen gaituzu, Jauna, ogiaren eske: 
bizi behar honetan ahuldu baikintezke. 
Zure gorputz santua hartu nahi genduke. 
Zu gabe bizitzerik ezingo genduke. 
 
Munduak behar badau eguzki-argia, 
mendiko abereak iturri garbia, 
orobat nahi badogu barruko bizia, 
beharrezkoa jaku zeruko ogia. 
 
Jauna, zure grazia lagun dakigula 
ogi hau jan dagigun behar dan bezela. 
Ez ahaztu txarrerako jarriak gauzela, 
arren, zuzen ta leial bizi gaitezela. 
 
 
Oharrak 
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Exodo liburutik (Ex 22, 21 27) 
Hauxe dino Jaunak: «Ez egin arrotzari, ez zapalketarik, ez nahigaberik, zeuok 
ere Egiptoko lurrean arrotz izanak zaree ta. 
Ez egin kalterik, ez alargunari, ez umezurtzari; holakorik egiten badozue, eta 
hareek Niri dei egin, entzungo dot hareen deia; sutu egingo da nire hasarrea, eta 
ezpataz hilgo zaituet, eta zuen emazteak alargun geldituko dira, eta zuen seme-
alabak umezurtz. 
Nire herriko bati, zeure herritar behartsu bati, dirua aurreratzen badeutsazu, ez 
izan haregaz hartzekodun bihozbakoa, ez kendu diru korriturik. Zure lagun hur-
koari soinganekoa bahituran hartzen badeutsazu, bihurtu egiozu eguzkia sartu 
aurretik; beste estalkirik ez badauko, gorputza zetan batuta egingo dau lo? Dei 
egiten badeust, entzun egingo deutsat, Ni errukiorra naz eta».  
 
Salmu kanta  (Ps 17) 
 
R/. "Erruki hutsa dogu Jauna: errukia ta maitasuna" 
 
Maite zaitut, Jauna, nire indar, 
Jauna, nire harkaitz, gaztelu eta salbatzaile. 
Zugana batzen naz, harkaitz zaitudan Jainko, 
nire babes, salbamen, indar, nire gordeleku. 
 
Egiten deutsat dei Jaun goresgarriari, 
eta salbau naiteke arerioakandik. 
Gora Jauna! Bedeinkatua nire harkaitza! 
Jaso begie gorespenez Jainkoa, nire Salbatzailea! 
 
Garaipen handiak emon deutsoz bere erregeari, 
eta maitasuna agertu bere Igurtziari. 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei (1 Ts. 1, 5-10) 
Senideok: Badakizue zelan jokatu genduan zuen artean, zuen onerako. Eta zuek 
gure eta Jaunaren jarraitzaile egin zineen, Espiritu Santuaren pozetan 
berbea hartuz, hainbesteko estualdien artean. Holan, eredu izan zineen Mazedo-
niako eta Akaiako fededun guztientzat. 
Izan ere, Jaungoikoaren berbea zuon bitartez zabaldu da, eta ez Mazedoniara ta 
Akaiara bakarrik; bazter guztietara heldu da Jainkoaganako zuen sinismena, guk 
ezer esan beharrik ez izateraino. Izan ere, guztien agotan dabil zelako sarrera 
izan genduan zuen artean, eta zelan sasi jainkoetatik Jaungoikoagana bihurtu 
zineen, egiazko Jaungoiko biziaren zerbitzari izateko eta Harek hilen artetik ber-
biztutako bere Seme Jesus zerutik noiz etorriko dan zain egoteko: Beronek sal-
batzen zaitue geroko hasarretik.  
 
† Jesukristoren Ebanjelioa San Mateoren liburutik (M., 22, 34-40) 
Aldi haretan, farisearrek jakin ebenean Jesusek saduzearrak isilduazo egin eba-
zala, alkarregaz batu ziran eta euren arteko legegizon batek, azpikeriaz, honan 
itandu eutson Jesusi: «Maisu, zein da Legeko agindurik nagusiena?» 
Harek erantzun eutson: «"Maitatu egizu Jauna, zure Jaungoikoa, bihotz bihotzez, 
gogo gogoz, adimen osoz". Hauxe da agindurik nagusiena eta lehenengoa. Eta 
bigarrena, horren parekoa da: "Maitatu egizu lagun hurkoa zeure burua lez". 
Agindu biotan dauke oinarri Lege osoak eta Profetak». 


